
Or.III.0812-1/07 
Zarządzenie Nr 0152-9/08 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 12 marca 2008 r. 

 
w sprawie:  rozbudowy „Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych” 
 
 
 Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin 
i związków międzygminnych (załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1999r. /Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm./), biorąc pod uwagę pozytywną opinię Archiwum 
Państwowego w Krakowie, 
 

zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 
Wprowadzam jako obowiązujące uzupełnienia w Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin 
i związków międzygminnych (stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin 
i związków międzygminnych ) polegające na poniŜszej jego zmianie i rozbudowie: 

I. w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu: 
1) w haśle klasyfikacyjnym „0 - ZARZĄDZANIE”: 

−−−−    w haśle drugiego rzędu „01 ORGANIZACJA” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu „019 - 
Nadzór właścicielski nad spółkami i fundacjami” 

−−−−    w haśle drugiego rzędu „05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI” poprzez dodanie 
hasła trzeciego rzędu  „057 - Udostępnianie informacji publicznej” , 

−−−−    w haśle drugiego rzędu „07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY” poprzez dodanie hasła 
trzeciego rzędu  „073 - Programy i projekty finansowane ze środków Unii 
Europejskiej”;  

2) w haśle klasyfikacyjnym „1 - KADRY” poprzez dodanie : 
−−−−    w haśle drugiego rzędu „14 SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE” poprzez dodanie hasła 

trzeciego rzędu „145 - Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych” 

3) w haśle klasyfikacyjnym „3 – BUDśET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ” poprzez dodanie: 
−−−−    w haśle drugiego rzędu „30 PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDśETU” hasła 

trzeciego rzędu „306 – Obsługa finansowa programów i projektów ze środków 
zewnętrznych” 

−−−−    hasła drugiego rzędu „35 - Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny – rozliczenia i wypłaty”  
4) w haśle klasyfikacyjnym „4 – KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA ”, w haśle 

drugiego rzędu „43 OŚWIATA” poprzez dodanie: 
−−−−    hasła trzeciego rzędu „434 - Organizacja i realizacja nauczania i wychowania”;  
−−−−    hasła trzeciego rzędu „435 - Pomoc materialna dla uczniów”; 
−−−−    hasła trzeciego rzędu „436 - Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 

i rencistów”. 

II. w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych – 
w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 


